
 

 

GENERALITAT DE CATALUNYA 
DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT 
ESCOLA MARIA-MERCÈ MARÇAL 
C/ Pau Casals, 15    25300 TÀRREGA 
 http://agora.xtec.cat/escola-mmm-tarrega/ 
Tel: 973314306  -  escola-mmm-tarrega@xtec.cat 

 

EQUIPAMENT I MATERIAL QUE CAL QUE DUGUIN ELS INFANTS DE P3 
 

Per tal de poder tenir tot el material des del primer dia de curs, us demanem que ens feu arribar el 
dijous 6 de setembre de 10h. a 13h. del matí  el material personal i el resguard de la quota de 
material . També el material de menjador en cas d’utilitzar-lo assíduament. 
 

QUOTA DE MATERIAL: 90 € 
 

Aquesta quota engloba el material escolar que és comunitari i totes les despeses que es deriven al ser 
una escola que no treballa amb llibres de text ( material didàctic, jocs, fotocòpies, llibres de consulta, 
llibres per a les biblioteques d’aula, got de plàstic per beure aigua, ....) 
 

El pagament el podeu fer mitjançant un d’aquests dos sistemes abans de l’inici del curs: 
 

PER CAIXER BANC SABADELL PER INTERNET 

 
OPERATIVA A SEGUIR: 
- Introduir la targeta de qualsevol entitat 
- Prémer el botó: ALTRES OPERACIONS 
- Prémer el botó: PAGAMENT A  TERCERS 
- Introduir el codi de centre: 000859 
- Seleccionar el concepte de pagament 
- Seguir les indicacions i acceptar l’operació 
- El caixer us imprimeix 2 rebuts: un per vosaltres i un per 
l’escola 

 
EMETRE TRANSFERÈNCIA A FAVOR DE: 
Escola Maria-Mercè Marçal 
Núm. compte 
IBAN: ES 94 0081 0100 91 0001094013 
BIC: BSABESBBXXX 
Imprimir el rebut 

 
      

MATERIAL PERSONAL 
 Cada alumne/a de P3 d’Educació Infantil ha de portar també: 

 2 capses de 100 mocadors de paper 

 2 paquets grans de tovalloletes humides 

 Muda de recanvi (pantalons, 2 calçotets/calces, 2 parells de mitjons, jersei/samarreta)  dins 
d’una bossa de roba marcada amb el nom, que s’haurà de revisar amb el canvi d’estació 
 

MENJADOR ESCOLAR 

 Els alumnes que es quedin al menjador escolar cal que portin: 

 Un pitet marcat amb el nom i cognoms 

 Una tovallola gran marcada amb el nom i cognoms 
 
 

MATERIAL D’ÚS HABITUAL  
 Bata, marcada amb el nom i amb una cinta d’uns 20 cm per poder-la penjar (Confeccions Alba) 
 Samarreta esportiva taronja (Logiesport – Carrer Sant Roc) 
 Una motxilla sense rodes (cal revisar-la cada dia) 

 
TOTA LA ROBA: BATA, JAQUETES, ABRICS, GUANTS... HAN DE PORTAR EL NOM I UNA VETA . 

http://agora.xtec.cat/escola-mmm-tarrega/
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EQUIPAMENT I MATERIAL QUE CAL QUE DUGUIN ELS INFANTS DE P4 
 

Per tal de poder tenir tot el material des del primer dia de curs, us demanem que ens feu arribar el 
dijous 6 de setembre de 10h. a 13h. del matí  el material personal i el resguard de la quota de 
material. 

 
QUOTA DE MATERIAL: 90 € 
 

Aquesta quota engloba el material escolar que és comunitari i totes les despeses que es deriven al ser 
una escola que no treballa amb llibres de text ( material didàctic, jocs, fotocòpies, llibres de consulta, 
llibres per a les biblioteques d’aula, got de plàstic per beure aigua ....) 
 

El pagament el podeu fer mitjançant un d’aquests dos sistemes abans de l’inici del curs: 
 

PER CAIXER BANC SABADELL PER INTERNET 

 
OPERATIVA A SEGUIR: 
- Introduir la targeta de qualsevol entitat 
- Prémer el botó: ALTRES OPERACIONS 
- Prémer el botó: PAGAMENT A  TERCERS 
- Introduir el codi de centre: 000859 
- Seleccionar el concepte de pagament 
- Seguir les indicacions i acceptar l’operació 
- El caixer us imprimeix 2 rebuts: un per vosaltres i un per 
l’escola 

 
EMETRE TRANSFERÈNCIA A FAVOR DE: 
Escola Maria-Mercè Marçal 
Núm. compte 
IBAN: ES 94 0081 0100 91 0001094013 
BIC: BSABESBBXXX 
Imprimir el rebut 

 
      

MATERIAL PERSONAL 
 

 Cada alumne/a de P4 d’Educació Infantil ha de portar també: 

 2 capses de 100 mocadors de paper 

 2 paquets grans de tovalloletes humides 

 Muda de recanvi (pantalons, 2 calçotets/calces, 2 parells de mitjons, jersei/samarreta)  dins 
d’una bossa de roba marcada amb el nom, que s’haurà de revisar amb el canvi d’estació 

 

MATERIAL D’ÚS HABITUAL  
 

 Bata, marcada amb el nom i amb una cinta d’uns 20 cm per poder-la penjar (Confeccions Alba) 
 Samarreta esportiva taronja (Logiesport – Carrer Sant Roc) 
 Una motxilla sense rodes (cal revisar-la cada dia) 

 
TOTA LA ROBA: BATA, JAQUETES, ABRICS, GUANTS... HAN DE PORTAR EL NOM I UNA VETA . 
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EQUIPAMENT I MATERIAL QUE CAL QUE DUGUIN ELS INFANTS DE P5 
 

Per tal de poder tenir tot el material des del primer dia de curs, us demanem que ens feu arribar el 
dijous 6 de setembre de 10h. a 13h. del matí  el material personal i el resguard de la quota de 
material. 

 
QUOTA DE MATERIAL: 90 € 
 

Aquesta quota engloba el material escolar que és comunitari i totes les despeses que es deriven al ser 
una escola que no treballa amb llibres de text ( material didàctic, jocs, fotocòpies, llibres de consulta, 
llibres per a les biblioteques d’aula, got de plàstic per beure aigua ....) 
 

El pagament el podeu fer mitjançant un d’aquests dos sistemes abans de l’inici del curs: 
 

PER CAIXER BANC SABADELL PER INTERNET 

 
OPERATIVA A SEGUIR: 
- Introduir la targeta de qualsevol entitat 
- Prémer el botó: ALTRES OPERACIONS 
- Prémer el botó: PAGAMENT A  TERCERS 
- Introduir el codi de centre: 000859 
- Seleccionar el concepte de pagament 
- Seguir les indicacions i acceptar l’operació 
- El caixer us imprimeix 2 rebuts: un per vosaltres i un per 
l’escola 

 
EMETRE TRANSFERÈNCIA A FAVOR DE: 
Escola Maria-Mercè Marçal 
Núm. compte 
IBAN: ES 94 0081 0100 91 0001094013 
BIC: BSABESBBXXX 
Imprimir el rebut 

 
      

MATERIAL PERSONAL 
 

 Cada alumne/a de P5 d’Educació Infantil ha de portar també: 

 2 capses de 100 mocadors de paper 

 2 paquets grans de tovalloletes humides 

 Muda de recanvi (pantalons, 2 calçotets/calces, 2 parells de mitjons, jersei/samarreta)  dins 
d’una bossa de roba marcada amb el nom, que s’haurà de revisar amb el canvi d’estació 

 
 

MATERIAL D’ÚS HABITUAL  
 

 Bata, marcada amb el nom i amb una cinta d’uns 20 cm per poder-la penjar (Confeccions Alba) 
 Samarreta esportiva taronja (Logiesport – Carrer Sant Roc, a partir del 24 de juliol) 
 Una motxilla sense rodes (cal revisar-la cada dia) 

 
TOTA LA ROBA: BATA, JAQUETES, ABRICS, GUANTS... HAN DE PORTAR EL NOM I UNA VETA . 

http://agora.xtec.cat/escola-mmm-tarrega/
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EQUIPAMENT I MATERIAL QUE CAL QUE DUGUIN ELS INFANTS DE 1r DE PRIMÀRIA 
 

Per tal de poder tenir tot el material des del primer dia de curs, us demanem que ens feu arribar el 
dijous 6 de setembre de 10h. a 13h. del matí els quaderns i llibres ( en cas de no comprar-los a través 
de l’AMPA) , el material personal i el resguard de la quota de material . 
 

QUADERNS I LLIBRES 
 

 Ortografia catalana 1. Editorial Baula. ISBN:978-84-479-3705-9 

 Tot Tallers 1. Àmbit matemàtic. Editorial Text Galera. ISBN: 978-84-412-3170-2 

 Quaderns de Matemàtiques Set i Mig. Núms.1,3 i 5. Editorial Teide. Lluís Segarra.  
ISBN: 978-84-307-7817-1, 978-84-307-77819-5, 978-84-307-7821-8 
 

QUOTA DE MATERIAL: 90 € 
 

Aquesta quota engloba el material escolar que és comunitari i totes les despeses que es deriven al ser 
una escola que no treballa amb llibres de text ( material didàctic, jocs, fotocòpies, llibres de consulta, 
llibres per a les biblioteques d’aula, diccionaris, got de plàstic per beure aigua.....) 
 

El pagament el podeu fer mitjançant un d’aquests dos sistemes abans de l’inici del curs: 
 

PER CAIXER BANC SABADELL PER INTERNET 

 
OPERATIVA A SEGUIR: 
- Introduir la targeta de qualsevol entitat 
- Prémer el botó: ALTRES OPERACIONS 
- Prémer el botó: PAGAMENT A  TERCERS 
- Introduir el codi de centre: 000859 
- Seleccionar el concepte de pagament 
- Seguir les indicacions i acceptar l’operació 
- El caixer us imprimeix 2 rebuts: un per vosaltres i un per 
l’escola 

 
EMETRE TRANSFERÈNCIA A FAVOR 
DE: 
Escola Maria-Mercè Marçal 
Núm. compte 
IBAN: ES 94 0081 0100 91 
0001094013 
BIC: BSABESBBXXX 
Imprimir el rebut 

 
      

MATERIAL PERSONAL 
 

 Cada alumne/a de 1r de PRIMÀRIA ha de portar també: 

 2 capses de 100 mocadors de paper 

 2 paquets grans de tovalloletes humides 
 

MATERIAL D’ÚS HABITUAL  
 
 Bata, marcada amb el nom i amb una cinta d’uns 20 cm per poder-la penjar (Confeccions Alba) 
 Bata o peça de roba vella per a fer pintura 
 Xandall i samarreta esportiva taronja (Logiesport – Carrer Sant Roc) 
 Una motxilla sense rodes (cal revisar-la cada dia) 

 
TOTA LA ROBA: BATA, JAQUETES, ABRICS, GUANTS... HAN DE PORTAR EL NOM I UNA VETA . 

 

 

http://agora.xtec.cat/escola-mmm-tarrega/
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EQUIPAMENT I MATERIAL QUE CAL QUE DUGUIN ELS INFANTS DE 2n DE PRIMÀRIA 
 

Per tal de poder tenir tot el material des del primer dia de curs, us demanem que ens feu arribar el 
dijous 6 de setembre de 10h. a 13h. del matí els quaderns i llibres ( en cas de no comprar-los a través 
de l’AMPA) , el material personal i el resguard de la quota de material . 
 

QUADERNS I LLIBRES 
 

 Quadern de Matemàtiques Set i Mig. Núm.7. Editorial Teide. Lluís Segarra.  
ISBN: 978-84-307-7-7823-2 

 Ortografia catalana 2. Editorial Baula. ISBN:978-84-479-3706-6 

 Tot Tallers 2. Àmbit matemàtic. Editorial Text Galera. ISBN: 978-84-412-3171-9 
 

QUOTA DE MATERIAL: 90 € 
 

Aquesta quota engloba el material escolar que és comunitari i totes les despeses que es deriven al ser 
una escola que no treballa amb llibres de text ( material didàctic, jocs, fotocòpies, llibres de consulta, 
llibres per a les biblioteques d’aula, diccionaris, got de plàstic per beure aigua.....) 
 

El pagament el podeu fer mitjançant un d’aquests dos sistemes abans de l’inici del curs: 
 

PER CAIXER BANC SABADELL PER INTERNET 

 
OPERATIVA A SEGUIR: 
- Introduir la targeta de qualsevol entitat 
- Prémer el botó: ALTRES OPERACIONS 
- Prémer el botó: PAGAMENT A  TERCERS 
- Introduir el codi de centre: 000859 
- Seleccionar el concepte de pagament 
- Seguir les indicacions i acceptar l’operació 
- El caixer us imprimeix 2 rebuts: un per vosaltres i un per 
l’escola 

 
EMETRE TRANSFERÈNCIA A FAVOR 
DE: 
Escola Maria-Mercè Marçal 
Núm. compte 
IBAN: ES 94 0081 0100 91 
0001094013 
BIC: BSABESBBXXX 
Imprimir el rebut 

 
      

MATERIAL PERSONAL 
 

 Cada alumne/a de 2n de PRIMÀRIA ha de portar també: 

 2 capses de 100 mocadors de paper 

 2 paquets grans de tovalloletes humides 
 

 

MATERIAL D’ÚS HABITUAL  
 
 Bata, marcada amb el nom i amb una cinta d’uns 20 cm per poder-la penjar (Confeccions Alba) 
 Bata o peça de roba vella per a fer pintura 
 Xandall i samarreta esportiva taronja (Logiesport – Carrer Sant Roc) 
 Una motxilla sense rodes (cal revisar-la cada dia) 

 
TOTA LA ROBA: BATA, JAQUETES, ABRICS, GUANTS... HAN DE PORTAR EL NOM I UNA VETA . 

 

http://agora.xtec.cat/escola-mmm-tarrega/
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EQUIPAMENT I MATERIAL QUE CAL QUE DUGUIN ELS INFANTS DE 3r DE PRIMÀRIA 
 

Per tal de poder tenir tot el material des del primer dia de curs, us demanem que ens feu arribar el 
dijous 6 de setembre de 10h. a 13h. del matí els quaderns i llibres ( en cas de no comprar-los a través 
de l’AMPA) , el material personal i el resguard de la quota de material . 
 

QUADERNS I LLIBRES 
 Desafiaments matemàtics 3r. Editorial Baula. ISBN 978-84-479-3453-9 

 Supera 13 dificultats de matemàtiques 3r.  Editorial Brúixola. ISBN 978-84-9906-199-3 

 Supera 25 dificultats de llengua 3r. Editorial Brúixola. ISBN 978-84-9906-195-5 

 Quadern Ara Ja Puc. Núm. 4. Editorial Teide.ISBN:978-84-3070-534-4 

 Quaderns QP Llengua Castellana núm.7, 8 i 9. Editorial Castellnou. 
 ISBN: 978-84-9804-134-7, 978-84-9804-135-4, 978-84-9804-136-1 

 

QUOTA DE MATERIAL: 90 € 
 

Aquesta quota engloba el material escolar que és comunitari i totes les despeses que es deriven al ser 
una escola que no treballa amb llibres de text ( material didàctic, agenda escolar, jocs, fotocòpies, 
llibres de consulta, llibres per a les biblioteques d’aula, diccionaris, got de plàstic per beure aigua.....) 
El pagament el podeu fer mitjançant un d’aquests dos sistemes abans de l’inici del curs: 
 

PER CAIXER BANC SABADELL PER INTERNET 

 
OPERATIVA A SEGUIR: 
- Introduir la targeta de qualsevol entitat 
- Prémer el botó: ALTRES OPERACIONS 
- Prémer el botó: PAGAMENT A  TERCERS 
- Introduir el codi de centre: 000859 
- Seleccionar el concepte de pagament 
- Seguir les indicacions i acceptar l’operació 
- El caixer us imprimeix 2 rebuts: un per vosaltres i un per 
l’escola 

 
EMETRE TRANSFERÈNCIA A FAVOR 
DE: 
Escola Maria-Mercè Marçal 
Núm. compte 
IBAN: ES 94 0081 0100 91 
0001094013 
BIC: BSABESBBXXX 
Imprimir el rebut 

      

MATERIAL PERSONAL 
 

 Cada alumne/a de 3r de PRIMÀRIA ha de portar també: 

 1 capsa de 100 mocadors de paper 

 1 paquet gran de tovalloletes humides 
 

 

MATERIAL D’ÚS HABITUAL  
 

 Bata, marcada amb el nom i amb una cinta d’uns 20 cm per poder-la penjar (Confeccions Alba) 
 Bata o peça de roba vella per a fer pintura 
 Xandall i samarreta esportiva taronja (Logiesport – Carrer Sant Roc) 

 Una motxilla sense rodes  
 

TOTA LA ROBA: BATA, JAQUETES, ABRICS, GUANTS... HAN DE PORTAR EL NOM I UNA VETA . 
 

http://agora.xtec.cat/escola-mmm-tarrega/
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EQUIPAMENT I MATERIAL QUE CAL QUE DUGUIN ELS INFANTS DE 4t DE PRIMÀRIA 
 

Per tal de poder tenir tot el material des del primer dia de curs, us demanem que ens feu arribar el 
dijous 6 de setembre de 10h. a 13h. del matí els quaderns i llibres ( en cas de no comprar-los a través 
de l’AMPA) , el material personal i el resguard de la quota de material . 
 

QUADERNS I LLIBRES 
 

 Desafiaments matemàtics 4t. Editorial Baula. ISBN 978-84-479-3454-6 

 Supera 13 dificultats de matemàtiques 4t.  Editorial Brúixola. ISBN 978-84-9906-200-6 

 Supera 25 dificultats de llengua 4t. Editorial Brúixola. ISBN 978-84-9906-196-2 

 Quadern Ara Ja Puc .Núm. 7. Editorial Teide. ISBN:978-84-3070-839-0 

 Quaderns QP Llengua Castellana núm. 10, 11 i 12. Editorial Castellnou. 
 ISBN:978-84-9804-137-8, 978-84-9804-138-5, 978-84-9804-139-2  
 

QUOTA DE MATERIAL: 90 € 
 

Aquesta quota engloba el material escolar que és comunitari i totes les despeses que es deriven al ser 
una escola que no treballa amb llibres de text ( material didàctic, agenda escolar, jocs, fotocòpies, 
llibres de consulta, llibres per a les biblioteques d’aula, diccionaris, got de plàstic per beure aigua.....) 
El pagament el podeu fer mitjançant un d’aquests dos sistemes abans de l’inici del curs: 
 

PER CAIXER BANC SABADELL PER INTERNET 

OPERATIVA A SEGUIR: 
- Introduir la targeta de qualsevol entitat 
- Prémer el botó: ALTRES OPERACIONS 
- Prémer el botó: PAGAMENT A  TERCERS 
- Introduir el codi de centre: 000859 
- Seleccionar el concepte de pagament 
- Seguir les indicacions i acceptar l’operació 
- El caixer us imprimeix 2 rebuts: un per vosaltres i un per 
l’escola 

EMETRE TRANSFERÈNCIA A FAVOR 
DE: 
Escola Maria-Mercè Marçal 
Núm. compte 
IBAN: ES 94 0081 0100 91 
0001094013 
BIC: BSABESBBXXX 
Imprimir el rebut 

      

MATERIAL PERSONAL 
 

 Cada alumne/a de 4t  de PRIMÀRIA ha de portar també: 

 1 capsa de 100 mocadors de paper 

 1 paquet gran de tovalloletes humides 
 

MATERIAL D’ÚS HABITUAL  
 

 Bata, marcada amb el nom i amb una cinta d’uns 20 cm per poder-la penjar (Confeccions Alba) 
 Bata o peça de roba vella per a fer pintura 

 Xandall i samarreta esportiva taronja (Logiesport – Carrer Sant Roc) 
 Una motxilla sense rodes 

 

TOTA LA ROBA: BATA, JAQUETES, ABRICS, GUANTS... HAN DE PORTAR EL NOM I UNA VETA . 
 

 

http://agora.xtec.cat/escola-mmm-tarrega/
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EQUIPAMENT I MATERIAL QUE CAL QUE DUGUIN ELS INFANTS DE 5è DE PRIMÀRIA 
 

Per tal de poder tenir tot el material des del primer dia de curs, us demanem que ens feu arribar el 
dijous 6 de setembre de 10h. a 13h. del matí els quaderns i llibres ( en cas de no comprar-los a través 
de l’AMPA), el material personal i el resguard de la quota de material . 
 

QUADERNS I LLIBRES 
 Ortografia Catalana 5. Ed. Baula. ISBN: 978-84-479-3709-7 

 Comprensió lectora 5. Ed. Baula.  ISBN: 978-84-479-3691-5 

 Practica y aprende. Lengua Castellana. Ed. Baula. ISBN: 978-84-479-3685-4 

 Quadern Resolució de Problemes 5è. Mètode DECA. 
 Editorial Santillana. ISBN: 978-84-9047-103-6 

 Poebromario de Fran Nuño . Editorial Castellnou. ISBN: 978-84-152-0762-7 
 

QUOTA DE MATERIAL: 90 € 
 

Aquesta quota engloba el material escolar que és comunitari i totes les despeses que es deriven al ser 
una escola que no treballa amb llibres de text ( material didàctic, agenda escolar, jocs, fotocòpies, 
llibres de consulta, llibres per a les biblioteques d’aula, diccionaris, got de plàstic per beure aigua.....) 
 
El pagament el podeu fer mitjançant un d’aquests dos sistemes abans de l’inici del curs: 
 

PER CAIXER BANC SABADELL PER INTERNET 

OPERATIVA A SEGUIR: 
- Introduir la targeta de qualsevol entitat 
- Prémer el botó: ALTRES OPERACIONS 
- Prémer el botó: PAGAMENT A  TERCERS 
- Introduir el codi de centre: 000859 
- Seleccionar el concepte de pagament 
- Seguir les indicacions i acceptar l’operació 
- El caixer us imprimeix 2 rebuts: un per vosaltres i un per 
l’escola 

EMETRE TRANSFERÈNCIA A FAVOR 
DE: 
Escola Maria-Mercè Marçal 
Núm. compte 
IBAN: ES 94 0081 0100 91 
0001094013 
BIC: BSABESBBXXX 
Imprimir el rebut 

      

MATERIAL PERSONAL 
 

 Cada alumne/a de 5è  de PRIMÀRIA ha de portar també: 

 1 capsa de 100 mocadors de paper 
 

MATERIAL D’ÚS HABITUAL  
 

 Bata o peça de roba vella per a fer pintura 

 Xandall i samarreta esportiva taronja (Logiesport – Carrer Sant Roc) 
 Una motxilla sense rodes 

 

TOTA LA ROBA: BATA, JAQUETES, ABRICS, GUANTS... HAN DE PORTAR EL NOM I UNA VETA . 
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EQUIPAMENT I MATERIAL QUE CAL QUE DUGUIN ELS INFANTS DE 6è DE PRIMÀRIA 
 

Per tal de poder tenir tot el material des del primer dia de curs, us demanem que ens feu arribar el 
dijous 6 de setembre de 10h. a 13h. del matí els quaderns i llibres ( en cas de no comprar-los a través 
de l’AMPA), el material personal i el resguard de la quota de material . 
 

QUADERNS I LLIBRES 
 Ortografia Catalana 6. Ed. Baula. ISBN: 978-84-479-3710-3 

 Comprensió lectora 6. Ed. Baula.  ISBN: 978-84-479-3692-2  

 Practica y aprende. Lengua Castellana. Ed. Baula. ISBN: 978-84-479-3686-1  

 Quadern Resolució de Problemes 6è. Mètode DECA. 
 Editorial Santillana .ISBN: 978-84-9047-112-8 

 Los Sables del Faquir- Los 4 Sherlocks de Jesús Cortés de l’editorial Algar.  
       ISBN: 978-84-9845-792-6 

 

 

QUOTA DE MATERIAL: 90 € 
 

Aquesta quota engloba el material escolar que és comunitari i totes les despeses que es deriven al ser 
una escola que no treballa amb llibres de text ( material didàctic, agenda escolar, jocs, fotocòpies, 
llibres de consulta, llibres per a les biblioteques d’aula, diccionaris, got de plàstic per beure aigua.....) 
 
El pagament el podeu fer mitjançant un d’aquests dos sistemes abans de l’inici del curs: 
 

PER CAIXER BANC SABADELL PER INTERNET 

OPERATIVA A SEGUIR: 
- Introduir la targeta de qualsevol entitat 
- Prémer el botó: ALTRES OPERACIONS 
- Prémer el botó: PAGAMENT A  TERCERS 
- Introduir el codi de centre: 000859 
- Seleccionar el concepte de pagament 
- Seguir les indicacions i acceptar l’operació 
- El caixer us imprimeix 2 rebuts: un per vosaltres i un per 
l’escola 

EMETRE TRANSFERÈNCIA A FAVOR 
DE: 
Escola Maria-Mercè Marçal 
Núm. compte 
IBAN: ES 94 0081 0100 91 
0001094013 
BIC: BSABESBBXXX 
Imprimir el rebut 

      

MATERIAL PERSONAL 
 

 Cada alumne/a de 6è  de PRIMÀRIA ha de portar també: 

 1 capsa de 100 mocadors de paper 
 

MATERIAL D’ÚS HABITUAL  
 

 Bata o peça de roba vella per a fer pintura 

 Xandall i samarreta esportiva taronja (Logiesport – Carrer Sant Roc) 
 Una motxilla sense rodes 

 

TOTA LA ROBA: BATA, JAQUETES, ABRICS, GUANTS... HAN DE PORTAR EL NOM I UNA VETA . 
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